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 APRESENTAÇÃO 

 

Prezado colega docente, o presente material didático tem como objetivo utilizar 

o Poema de Romulo de Carvalho (Antônio Gedeão) intitulado “Ser ou Não Ser” para 

se ensinar a Dualidade Onda – Partícula.  

Para tanto, será necessário um total de 3 encontros com 100 minutos cada, e 

que se possua disponível os seguintes materiais para a sua execução:  

✓ Papel para as cópias; 

✓ Projetor multimídia; 

✓ Computadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OS ENCONTROS 

 

1º ENCONTRO 

 

1. Nesse primeiro encontro o professor deverá dividir a turma em pequenos 

grupos para que posteriormente seja realizado a primeira leitura do poema “Ser 

ou não Ser” de Antônio Gedeão que se encontra no caderno do aluno, com a 

identificação de palavras ou termos que os remetam à física.  A divisão da turma 

em grupos se dá pelo fato de que em equipe os alunos possuem maior 

possibilidade de expor suas dúvidas e certezas. Além disso, a identificação de 

vocábulos e ou termos relativos a física, destacados pelos alunos no poema 

servirão para uma comparação da mesma atividade que será realizada 

posteriormente. 

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 10 minutos 

 

2. O segundo momento desse encontro ocorrerá a construção de mapa 

mental de forma colaborativa sobre onda e luz – Veja um roteiro resumido para 

a construção de um mapa mental no Anexo I 

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 20 minutos 

 

3. O terceiro momento servirá para que os discentes respondam a um 

pequeno “Questionário Inicial” localizado no caderno do aluno, com o intuito de 

verificar o grau de conhecimentos sobre o tema (os conhecimentos prévios), e a 

predisposição para aprendizagem dos alunos. Deixe claro para os alunos que 

nesse questionário não haverá nenhuma conotação avaliativa – pontuação    

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 15 minutos 

 

4. A última atividade desse encontro consistirá numa aula expositiva 

dialogada sobre conceitos relativos a ondulatória, será uma revisão focando nos 

conceitos mais importantes e necessários para o entendimento dos assuntos 

futuramente abordados. Não se esqueça de procurar desenvolver essa aula 

fazendo uma diferenciação progressiva, partindo do geral até chegar ao 

específico, busque também trabalhar alguns exercícios sobre os assuntos 



abordados na aula.  Os slides utilizados na realização dessa aula estão no 

arquivo “AULAS.pdf” que acompanham este produto 

 

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 55 minutos 

  



POEMA 

Poema de ser ou não ser 

Autor: António Gedeão (1906-1997) 

 

São ondas ou corpúsculos? 

Sim ou não? 

São uma ou outra coisa, ou serão 

ambas? 

São "ou" ou serão "e"? 

Ou tudo se passa como se? 

Percorrem velozmente órbitas 

certas 

as quais existem só quando as 

percorrem. 

Velozmente. Será? 

Ou talvez não se movam, o que 

depende 

do estado em que se encontre 

quem observa. 

Assim prosseguem rotineira marcha 

na paz podre do tempo. 

Oh! O tempo! 

Até que, de repente, 

por exigências igualmente certas, 

num sobressalto histérico, 

saltam da certa órbita 

e vão fazer o mesmo noutra certa 

tão certa como a outra. 

E assim prosseguem 

na paz podre do tempo. 

Eis senão quando, 

como pedra num charco ou estrela 

que deflagra, 

irrompem no vazio, 

e o vazio perturbado afunda-se e 

alteia-se 

e em esferas sucessivas, 

pressurosas, 

vão alagando o espaço próximo 

depois o mais distante, 

e seguem sempre, sempre, avante, 

sempre avante, 

em quantas direcções se lhe 

apresentam. 

Sim, ou não? 

Estou à janela 

e vejo muito ao longe a linha do 

horizonte. 

Ser ou não ser? 

Eis a questão. 



QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1. O que é uma partícula? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

2. O que é um átomo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

  

3. O que é uma onda? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

4. O que é um elétron? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

5. O que é luz? Do que ela é feita? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

________________ 

 

 

 

6. Você sabe do que se trata a Física Quântica? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

7. Você já ouviu falar de fóton? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

8. Você conhece alguma aplicação tecnológica sobre Física Quântica? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

9. Como é possível uma pessoa determinar do que é feito o Sol e as estrelas 

estando ela aqui na Terra?  Você saberia explicar como isso é feio? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 



10.   Algumas portas automáticas possuem um sensor que as fazem abrir 

quando algo o cruza. Você saberia dizer como ela funciona? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 
  



ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO MAPA MENTAL  
 

1.  Defina o tema central, o assunto que será trabalhado – (luz e ondas); 

2.  Escreva no centro o tema central; 

3.  Conecte o tema central com os tópicos principais, para isso você pode 

utilizar setas ou linhas   

  



2º Encontro 

 

1. O primeiro momento do segundo encontro deverá ser trabalhado a 

luz como partícula, inicie esse encontro falando sobre o contexto 

histórico do efeito fotoelétrico desde as primeiras observações de 

Hertz até Einstein. Será também utilizado nessa aula um vídeo 

explicativo sobre o efeito fotoelétrico 

(https://www.youtube.com/watch?v=CEuMmMxD-vI -  vídeo 

intitulado: A ideia do Quantun – Efeito Fotoelétrico)  

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE:  10 minutos 

 

2.  Essa atividade, a segunda do nosso encontro consistirá 

numa simulação do experimento do efeito fotoelétrico. Para a 

realização dessa tarefa, utilizaremos o simulador disponível no site 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric  .  

 

Figura A.1- Figura ilustrativa do Simulador 

 

 Ao término dessa atividade o aluno deverá realizar uma pesquisa sobre 

onde é utilizado o efeito fotoelétrico no seu cotidiano e entrega-la no próximo 

encontro. 

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 30 minutos 

 

3. Aula expositiva sobre Dualidade Onda Partícula, com 

apresentação de vídeo sobre o experimento de fenda dupla 

disponível no site https://www.youtube.com/watch?v=lytd7B0WRM8, 

https://www.youtube.com/watch?v=CEuMmMxD-vI
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric
https://www.youtube.com/watch?v=lytd7B0WRM8


vídeo intitulado Dr Quatum demonstra o exp. De fenda dupla (dual. 

Onda/partícula)  

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 60 minutos  



ATIVIDADE COM O SIMULADOR 

 

OBJETIVO:   

 Verificar com o auxílio do Simulador da Plataforma PHET os parâmetros 

que podem ser variados no Efeito Fotoelétrico bem como suas consequências e 

modificações na emissão de elétrons. 

 

MATERIAL:  

✓ Computador  

✓ Projetor multimídia 

✓ Folha de Resposta  

 

PROCEDIMENTO 

 

Após o download do simulador PHET Efeito Fotoelétrico, no site 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric  , será baixado 

no computador o arquivo  photoelectric_pt_BR.jar 

 Ao abrir o simulador nos depararemos com o seguinte layout: 

 

 

Figura A.2-Menu do Simulador 

 Tipo de Material 

Gráficos 

Curso do 

Comprimento de 

ondas 

Placas Metálicas 

Elétrons Ejetados 

Cursor do Potencial 

Corrente 

Fonte Luminosa 

Cursor de Intensidade 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric


 

 Sendo disponibilizada ao usuário as seguintes variáveis: 

 

✓  Placas de Metais: a janela nos permite utilizar os seguintes tipos de 

placas e metais: sódio, zinco, cobre, platina, cálcio e magnésio. 

✓  Cursor da Intensidade da Luz: permite o ajuste da intensidade da luz 

emitida pela fonte da radiação eletromagnética podendo ainda, analisar 

como números de fótons que incidem na placa metálica. 

✓  Fótons Incidentes: reproduz o feixe de fótons e sua respectiva 

intensidade. 

✓  Cursor do comprimento de onda: ajusta o valor do comprimento de 

onda incidente, e ainda faz uma referência à frequência das ondas 

eletromagnéticas que incidem na placa metálica. 

✓  Placas Metálicas: são as placas de um certo material metálico a ser 

utilizado, podendo ser alterando entre as seis opções disponíveis para 

analisar o seu comportamento. 

✓  Elétrons ejetados: são os elétrons arrancados das placas metálicas, em 

movimento, em decorrência do efeito fotoelétrico para tal incidência de um 

certo comprimento de onda. 

✓  Cursor do potencial: permite o ajuste dos valores do potencial da 

bateria, proporcionando a cada comprimento de onda incidente em uma 

determinada placa metálica, caso se tenha a ocorrência do efeito 

fotoelétrico. 

✓  Corrente fotoelétrica: fornece o número de elétrons que circula o circuito 

elétrico, proporcionando a ocorrência do efeito fotoelétrico, causado pela 

incidência eletromagnética numa placa metálica. 

✓  Gráficos: existem três tipos de gráficos que podem ser utilizados no 

simulador: 

✓  Corrente x Tensão na bateria: mostra o comportamento do movimento 

dos elétrons ejetados em relação ao potencial da bateria, auxiliando na 

análise do potencial. 

✓  Corrente x Intensidade: mostra o comportamento da corrente 

fotoelétrica em relação à intensidade da onda eletromagnética incidente, 

auxiliando na análise do número de elétrons incidentes. 



✓  Energia do elétron x Frequência da luz: mostra o comportamento da 

equação de Einstein para o efeito fotoelétrico, auxiliando na análise 

interpretativa da frequência de corte e na função trabalho do metal. 

Após a familiarização com o simulador da plataforma PhET, os alunos deverão 

responder as perguntas abaixo propostas 

  



1- Para os elementos escolhidos, mantendo o mesmo valor de intensidade da 
luz, o que ocorre quando alteramos o comprimento de onda da luz? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
 
2- Escolhendo um comprimento de onda, no qual tenhamos elétrons passando 

de uma placa para a outra, e em seguida escolha diferentes valores de 
intensidade de luz. O que vocês observam? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
 
3- Selecione diferentes valores de tensão para um mesmo comprimento de 

onda, no qual os elétrons estejam sendo ejetados de uma placa para outra, 
e procure explicar o que ocorre? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________ 

 

  



1- QUESTÃO 

O simulador PHET de Efeito Fotoelétrico oferece ao usuário, no menu 

localizado a direita (Alvo Material) a possibilidade de se escolher um entre seis 

materiais diferentes (sódio, zinco, cobre platina cálcio e magnésio) para que a 

luz possa ser incidida sobre o materiais escolhido pelos alunos e assim estes 

possam verificar e observar o comportamento do efeito fotoelétrico nesse 

material. 

Na realização dessa atividade, oriente seus alunos a optar por qualquer 

um dos materiais disponíveis. Estimule e sugira aos mesmos que também 

observem se o comportamento por eles visto em um determinado material, se 

mantem quando se modifica o material escolhido.  

A intensidade luminosa e o comprimento de onda serão controlados 

pelos seus respectivos menus.  É recomendável que a intensidade luminosa 

esteja acima de 80% para melhor visualização. 

 

   
Figura A.3- Figura ilustrativa da Atividade 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- QUESTÃO 

  

Para que os alunos possam responder essa questão, instrua-os a manter o 

valor do comprimento de onda e o material inalterados, variando a 

intensidade da luz e observando as alterações no comportamento dos 

elétrons ejetados. 

 

 
Figura A.4- Figura ilustrativa da Atividade 
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constante 



 

 

 

 

3- QUESTÃO  

 A tensão do simulador é controlada por um ícone localizado na parte inferior, 

com valores que variam de -8V até +8V. Mantendo se constante o material, o 

comprimento de onda e a intensidade da luz (acima de 80%),  modifique os 

valores da tensão e mostre aos alunos as modificações  que ocorreram nos 

elétrons devido a isso. 

 
Figura A.5- Figura ilustrativa da Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altere somente os valores da tensão 



 

 

 

 

3º ENCONTRO 

 

1. CONTINUAÇÃO da aula expositiva anterior  

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 20 minutos 

 

2. Apresentação do Vídeo sobre Dualidade onda partícula 

encontrado no site 

https://www.youtube.com/watch?v=2vRyLAPxyEs , vídeo  O que é 

a dualidade Onda-Partícula?. 

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 10 minutos 

 

3. Releitura do poema - reinterpretação, neste momento será 

realizado novamente a atividade proposta no primeiro encontro 

onde os estudantes irão ler novamente o poema e identificar 

palavras ou termos que os remetam a física. 

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 10 minutos 

 

4. Apresentação das charges e questionamento final 

TEMPO ESTIMADO PARA ATIVIDADE: 10 minutos 

 

Figura A.6- Charge 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vRyLAPxyEs


 
Figura A.7- Charge 

 

5.   Avaliação Final- Nesse último encontro os alunos faram uma 

avaliação contendo 10 questões relacionadas aos temas 

abordados nos três encontros. 

TEMPO ESTIMADO PARA   ATIVIDADE:  50 minutos 

 

  







Natureza das Ondas

Eletromagnética



A forma da Onda

Longitudinais



Ondas Transversais



Ondas Longitudinais



Ondas Mecânicas

Som Onda em corda Onda em mola Ondas na água

Ondas Mecânicas

Precisa de um meio material para se propagar



Ondas Eletromagnéticas
 Quando a onda envolve a oscilação de campos elétricos 

e magnéticos, dizemos que é uma onda 
eletromagnética.



Ondas Eletromagnéticas
 As ondas eletromagnéticas são classificadas de acordo 

com sua freqüência. Veja esquema a seguir.



Ondas Eletromagnéticas

 É possível verificar que a oscilação de campos elétricos
e magnéticos não depende da existência de meio
material. Por isso, a propagação da luz pode ocorrer
em diversos meios, inclusive o vácuo.

 No vácuo, todas as radiações eletromagnéticas viajam
com a mesma velocidade c = 3 . 108 m/s. Nos demais
meios materiais, a velocidade da onda eletromagnética
depende da freqüência. Por exemplo, no interior da
água a luz vermelha tem velocidade superior à da luz
azul. Porém ambas são inferiores a 3 . 108 m/s.





Amplitude (A)



Cristas e Vales



Comprimento de Onda ()



Comprimento de Onda ()



Período (T)

 É o tempo necessário para que uma onda percorra um 

comprimento de onda, ou seja, é o tempo de duração 

de uma oscilação completa.



Frequência (f)

t

n
f


=

T
f

1
=

Frequência

[ Hz ]

Período

[ s ]



Equação fundamental da ondulatória

fv .=





O que é importante em um fenômeno ondulatório?

Saber com quais tipos de onda ocorrem (Mec., EM, Longit. e Transv.)

Quais características físicas são alteradas (v, f, , amplitude...).

Situações onde os fenômenos ocorrem.



1. Reflexão
Definição: Mudança de direção da onda ao encontrar um obstáculo. Assim 
como na óptica: ângulo de incidência = ângulo refletido.

Extremidade Fixa

A reflexão ocorre com todas as ondas e as características físicas são mantidas 
constantes, exceto a fase que pode variar.

Extremidade Livre

Inverte a fase. Não inverte a fase.



2. Refração

Definição: Mudança de velocidade quando ocorre mudança de meio de 
propagação.

Ao mudar a velocidade, o comprimento de onda também se modifica. A 
frequência da onda NUNCA é alterada.

A refração das ondas mecânicas é diferente da refração das ondas 
eletromagnéticas.

Ondas Mecânicas

VSÓLIDO > VLÍQUIDO > VGÁS

Ondas Eletromagnéticas



3. Difração : capacidade da onda contornar um obstáculo.

Ocorre com todas as ondas e nenhuma característica física é alterada.

Para que ocorra a difração o obstáculo deve ser menor ou do mesmo 
tamanho que o comprimento de onda da onda incidente. 
Por esse motivo é raro a difração da luz visível ( ~10-5 m) no dia a dia. A 
difração do som é bem comum (= 0,02 m a 200 m).



4. Interferência Interferência e difração são os
fenômenos que comprovam que a 
luz é uma onda.

Definição: Quando duas ondas se encontram, ocorre a 
superposição das mesmas. Após o encontro, cada onda segue 
sem alterar suas características físicas. 

Apenas a amplitude das ondas é modificada durante o encontro 
das ondas.



Interferência Luminosa 
(experiência deYoung)





O efeito fotoelétrico (do grego: foto = luz) ocorre quando um feixe
de luz incide sobre uma superfície metálica e
consequentemente ejeta elétrons dela, sendo estes chamados
de fotoelétrons.







Hipótese de partícula (Newton)

a  refração e a reflexão da luz  

a  propagação retilínea

a formação de sombras 

Isaac Newton (1642 – 1727)
Defensor da teoria corpuscular da luz. Explicava:



Thomas Young , em 1801, com a experiência das 
duas fendas reforça a teoria ondulatória da luz.

Descobre os princípios da  “interferência” da 
luz. 

Thomas Young

1773 - 1829



Natureza Ondulatória

❑ Difração

❑ Interferência

Natureza Corpuscular

❑ Efeito Fotoelétrico

❑ Efeito Compton



O que é a dualidade Onda-Partícula?



Para pensar e discutir .....





A luz apresenta apenas uma

característica por vez, ou seja, ou se

manifesta como onda ou se manifesta
como partícula.



AFINAL A

LUZ É

ONDA?

OU PARTÍCULA?





 
 

 

 

 

(UFRGS 2015) O físico francês Louis de Broglie (1892-1987), em analogia ao comportamento 

dual onda-partícula da luz, atribuiu propriedades ondulatórias à matéria. Sendo a constante de 

Planck h = 6,6x10-34 J.s, o comprimento de onda de Broglie para um elétron (massa m = 9x10-

31 kg) com velocidade de módulo v = 2,2x106 m/s é, aproximadamente: 

a) 3,3  x 10-10 m. 

b) 3,3  x 10-9 m 

c) 3,3  x 103 m 

d) 3,3  x 109 m 

e) 3,3  x 1010 m 

 

 

(UFRS-RS) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. O 

ano de 1900 pode ser 

 

considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na Física do século XX. Naquele ano, 

Max Planck apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física, introduzindo a ideia da ………. 

da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o efeito 

fotoelétrico. 

a) conservação                        

b) quantização                        

c) transformação                     

d) conversão                       

e) propagação 

 

 

(UFRGS) Selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as 

lacunas, pela ordem, no seguinte texto relacionado com o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, 

isto é, a emissão de por metais sob a ação da luz, é um experimento dentro de um contexto físico 

extremamente rico, incluindo a oportunidade de pensar sobre o funcionamento do equipamento 

que leva à evidência experimental relacionada com a emissão e a energia dessas partículas, 

bem como a oportunidade de entender a inadequacidade da visão clássica do fenômeno. Em 

1ª QUESTÃO 

2ª QUESTÃO 

3ª QUESTÃO 



1905, ao analisar esse efeito, Einstein fez a suposição revolucionária de que a luz, até então 

considerada como um fenômeno ondulatório, poderia também ser concebida como constituída 

por conteúdos energéticos que obedecem a uma distribuição, os quanta de luz, mais tarde 

denominados ….. . 

a) fótons – contínua – fótons       

b) fótons – contínua – elétrons       

c) elétrons – contínua – fótons       

d) elétrons – discreta – elétrons 

 

 

(UFLA-MG) 

 

A música de Gilberto Gil fala do átomo, das partículas subatômicas e algumas de suas 

características. Segundo a evolução dos modelos atômicos e os conceitos de estrutura atômica, 

assinale a alternativa CORRETA. 

a) O elétron possui carga negativa (–1,602.10-19 C) e sua massa e tão pequena que não 

pode ser medida. 

b) Segundo Planck, a energia só pode ser emitida ou absorvida pelos átomos em pacotinhos. 

Cada pacotinho contem certa quantidade de energia. 

c) Diferentemente dos elétrons e dos prótons, os nêutrons não possuem carga e tem massa 

cerca de 10.000 vezes maior que a do próton. 

d) De acordo com a física moderna, a radiação eletromagnética é uma partícula e não uma onda. 

 

 

 

Foi determinado experimentalmente que, quando se incide luz sobre uma superfície metálica, 

essa superfície emite elétrons. Esse fenômeno é conhecido como efeito fotoelétrico e foi 

explicado em 1905 por Albert Einstein, que ganhou em 1921 o Prêmio 

Nobel de Física, em decorrência desse TRABALHO. Durante a 

realização dos experimentos desenvolvidos para compreender esse 

efeito, foi observado que: 

1. os elétrons eram emitidos imediatamente. Não havia atraso de tempo 

entre a incidência da luz e a emissão dos elétrons. 

2. quando se aumentava a intensidade da luz incidente, o número de 

elétrons emitidos aumentava, mas não sua energia cinética. 

4ª QUESTÃO 

5ª QUESTÃO 

http://fisicaevestibular.com.br/exe_moderna1.htm#3427148


3. a energia cinética do elétron emitido é dada pela equação Ec = mv²/2 = hf – W, em que o termo 

hf é a energia cedida ao elétron pela luz, sendo h a constante de Planck e f a frequência da luz 

incidente. O termo W é a energia que o elétron tem que adquirir para poder sair do material, e é 

chamado função trabalho do metal. 

Considere as seguintes afirmativas: 

I – Os elétrons com energia cinética zero adquiriram energia suficiente para serem arrancados 

do metal. 

II – Assim como a intensidade da luz incidente não influencia a energia dos elétrons emitidos, a 

frequência da luz incidente também não modifica a energia dos elétrons. 

III – O metal precisa ser aquecido por certo tempo, para que ocorra o efeito fotoelétrico. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa II é verdadeira                                          

b) Todas as afirmativas são verdadeiras 

c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras                             

d) Somente a afirmativa III é verdadeira 

 

 

  

(UFRGS-RS) Considere as seguintes afirmações sobre o efeito fotoelétrico. 

I. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por 

radiação eletromagnética. 

II. O efeito fotoelétrico pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção de um modelo 

corpuscular para a luz. 

III. Uma superfície metálica fotossensível somente emite fotoelétrons quando a frequência da 

luz incidente nessa superfície excede um certo valor mínimo, que depende do metal. 

Quais estão corretas? 

a) apenas I.          b) apenas II.         c) apenas I e II.        d) apenas I e III.        e) I, II e III. 

 

 

 

(UFSM-RS) A luz, segundo a física moderna, apresenta caráter dual, ou seja, em certos 

fenômenos, manifesta 

comportamento de 

partícula e, em outros, de 

onda. 

Complete a coluna 2 de 

acordo com a coluna 1, 

segundo o 

comportamento da luz. A 

sequência CORRETA é 

 

 

a) 1 – 2 – 2 – 2.                  

b) 1 – 1 – 2 – 2.                

c) 1 – 1 – 1 – 2.                

d) 2 – 2 – 1 – 1.                   

6ª QUESTÃO 

7ª QUESTÃO 



e) 2 – 1 – 1 – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

(UEG-GO) Leia a tirinha a seguir. 

 

Para validar a proposta do analista, ocorrência da dualidade onda-partícula, o senhor Fóton 

deve ser capaz de sofrer 

a) interferência e refração.                    

b) interferência e polarização.                            

c) difração e efeito fotoelétrico.                                          

d) efeito fotoelétrico e Compton.  

 

 

  

 A respeito do fóton, podemos afirmar que: 

a) é o quantum fundamental constituinte da matéria, com massa de repouso finita e não - nula; 

b) é o quantum da radiação eletromagnética, com massa de repouso nula; 

c) é o quantum fundamental da radiação beta, com massa de repouso nula; 

d) é o quantum fundamental de radiação alfa, com massa de repouso não nula. 

 

  

 Assinale a opção correta: 

a) O fóton é um corpúsculo de matéria; 

b) Todos os fótons de luz têm a mesma energia; 

c) Todos os fótons de luz têm a mesma massa; 

d) Para a luz visível, o fóton de luz violeta é o que tem maior energia; 

8ª QUESTÃO 

9ª QUESTÃO 

10ª QUESTÃO 



e) Quando a luz varre uma certa região, todos os pontos da região são atingidos pela energia 

luminosa. 
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